
Regulamin Sudeckich warsztatów fotograficznych

§ 1
1. Niniejszy regulamin określa sposób realizacji oraz zasady udziału w wyjazdowych

I Sudeckich Warsztatach Fotograficznych, które odbędą się w PTTK Srebrna Góra
(Kręta 2, 57-215 Srebrna Góra) w dniu 10.09-12.09.2021 r. Organizatorem
“Sudeckich warsztatów fotograficznych” jest Fundacja Polska górom! z siedzibą we
Wrocławiu 53-206 Blacharska 12B/lok.6. zarejestrowaną w KRS pod nr 0000850644
NIP 894 315 67 83.

2. Sudeckie Warsztaty Fotograficzne stanowią zajęcia o charakterze praktycznym
z elementami wykładu prowadzone przez profesjonalnego fotografa, poświęcone
wybranemu tematowi fotograficznemu, skierowane do osób zainteresowanych
fotografią i pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie fotografii.
Warsztaty fotograficzne nie są wyjazdem turystycznym w rozumieniu Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

3. Warsztaty są prowadzone przez profesjonalnego fotografa Mariusza Stachowiaka,
który odpowiada za zajęcia merytoryczne i pozostaje do dyspozycji uczestników
warsztatów służąc pomocą i radą.

4. Informacje zawarte na stronie internetowej www.polskagorom.pl oraz w publikacjach
reklamowych, w tym na profilu Fundacji Polska Górom! , dotyczące Warsztatów nie
stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

5. Organizator zapewnienia wdrożenie wytycznych bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
w miejscu realizacji warsztatów w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia
COVID-19.

§ 2
Warunki uczestnictwa

1. Udział w Warsztatach jest płatny. Koszt udziału wynosi 650,00 zł brutto wpłacone w
terminie do 10.08.2021 i 700,00 zł w terminie po 10.08.2021 na konto Fundacji
Polska górom!

2. O uczestnictwie w warsztatach decyduje wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz
dokonanie wpłaty – ilość miejsc jest ograniczona. W warsztatach może uczestniczyć
maksymalnie 16 osób. Możliwe jest zwiększenie liczby Uczestników, jeśli pozwolą na
to warunki.

3. Warsztaty fotograficzne zaczynają się w miejscu i godzinie wskazanej w programie.
Na warsztatach fotograficznych obowiązuje przestrzeganie godzin rozpoczęcia zajęć.
Zajęcia mogą być przedłużone wg decyzji Prowadzącego. Nieuczestniczenie
w zajęciach fotograficznych niezależnie od jego przyczyn, nie stanowi podstawy do
obniżenia ceny za udział w warsztatach.

4. Uczestnik korzysta w przebiegu Warsztatów zgodnie z zakresem tematycznym
określonym w niniejszym Regulaminie, a w jego zakresie jest przyniesienie na
Warsztaty własnego sprzętu fotograficznego i niepozostawiania go, oraz innych
osobistych rzeczy bez opieki.
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5. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu i na bieżąco
informować Prowadzącego Warsztaty o wszelkich sytuacjach niebezpiecznych,
a także o własnych problemach zdrowotnych jeśli występują.

§ 3
Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przesunięcia terminu warsztatów,
jeżeli zgłosi się mniej niż 9 osób. Informacja o odwołaniu warsztatów zostanie
przekazana uczestnikom drogą mailową najpóźniej dzień przed rozpoczęciem się
warsztatów tj. 31.08.2021r. lub z innych powodów niezależnych od Organizatora,
w tym w szczególności z powodu siły wyższej (m.in. kataklizm, powódź, huragan,
strajki, zamieszki, nagłej choroby Prowadzącego Warsztaty itp.). O wszelkich
zmianach oraz wyznaczeniu nowego terminu zajęć Organizator niezwłocznie
poinformuje Uczestnika telefonicznie lub drogą elektroniczną. Jeśli warsztat nie
odbędzie się w wyznaczonym terminie wpłata w kwocie określonej w § 2 pkt
1 niniejszego Regulaminu zostanie zwrócona lub zachowana do rezerwacji miejsca
w następnej edycji na wyraźne życzenie Uczestnika wyrażone niezwłocznie po
poinformowaniu Uczestnika o zmianach w formie wiadomości e-mail.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, w którym odbywają się
Warsztaty z przyczyn niezależnych od Organizatora. O zmianie Organizator
niezwłocznie poinformuje drogą elektroniczną i telefoniczną Uczestnika. Uczestnik
obowiązany jest wówczas niezwłocznie poinformować Organizatora, czy przyjmuje
zaproponowaną zmianę, czy też odstępuje od umowy. W przypadku odstąpienia od
umowy Organizator zwróci wpłatę w kwocie określonej w § 2 pkt 1 niniejszego
Regulaminu.

3. Istnieje możliwość zmiany zaplanowanego programu jedynie w trzech przypadkach:
a. uznanie przez Organizatora i Prowadzącego, że kondycja fizyczna grupy nie

pozwala na zrealizowanie zaplanowanego programu, po uprzedniej rozmowie
o tym z grupą Uczestników.

b. z przyczyn od nas niezależnych tj. z powodu siły wyższej.
4. Organizator dokłada wszelkich starań, aby uzyskać możliwie największą satysfakcję

Uczestnika z Warsztatów, dlatego ma prawo cofnąć uczestnictwo Uczestnika
w Warsztatach w razie podjęcia przez Uczestnika działać na szkodę Organizatora lub
innych Uczestników oraz łamie zapisy niniejszego Regulaminu. Decyzja Organizatora
zostanie przekazana Uczestnikowi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
W powyższym przypadku wpłaty poczynione przez Uczestnika nie podlegają
zwrotowi.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do obecności jego przedstawiciela w trakcie
trwania Warsztatów i wykonania dokumentacji zdjęciowej w trakcie trwania
Warsztatów oraz ich publikacji w galerii dostępnej na stronie internetowej
www.fundacjapolskagorom.pl oraz na portalach społecznościowych Facebook
i Instagram jako potwierdzenie zrealizowanego wydarzenia. Promocja w/w zdjęć
w celach marketingowych będzie poprzedzona prośbą Organizatora do Uczestnika
o wyrażenie zgody na publikację swojego wizerunku.
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6. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy, chyba że zostało ono spowodowane działaniem lub zaniechaniem
Uczestnika, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących
w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie
można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.

7. Zgłoszenie Uczestnictwa w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu oraz równolegle obowiązującego regulaminu zakwaterowania w Villi
Hubertus w Srebrnej Górze (www.villahubertus.com.pl).

§ 4
Obowiązki Uczestnika Warsztatów

1. Uczestnik, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny, I Sudeckich warsztatów fotograficznych może być
wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolności do czynności prawnych,
tym samym sama odpowiada za siebie i ponosi konsekwencję swoich czynów.
Osoby niepełnoletnie, które ukończyły lat 13, mogą być uczestnikami warsztatów
fotograficznych jedynie w przypadku łącznego uczestnictwa w tych warsztatach
fotograficznych opiekuna prawnego. Za czyny osoby niepełnoletniej odpowiada jego
bezpośredni opiekun.

2. Uczestnik, który posiada przewlekłe problemy zdrowotne, które mogą wpływać na
jego bezpieczeństwo podczas wyjazdowych warsztatów w terenie lub obecnie
choruje na choroby zakaźne , a także odbywa kwarantannę, winien poinformować
o tym Organizatorów warsztatów i zastosować się do wymagań, jakim podlega
w wyniku swojego zdrowia lub otrzymanych wytycznych z nadzorujących instytucji
w tym SANEPID.

3. Uczestnik zobowiązany jest pozostawić po sobie porządek na planie zdjęciowym oraz
w wykorzystywanych przez niego pomieszczeniach a za ewentualne straty materialne
spowodowane jego zachowaniem ponosi odpowiedzialność finansową względem
Organizatora.

§ 5
Warunki finansowe

1. Koszt warsztatów fotograficznych wynosi 650,00 zł brutto wpłacone w terminie do
10.08.2021 i 700,00 zł w terminie po 10.08.2021 i zawiera w sobie opłatę za udział w
warsztatach fotograficznych (zajęcia teoretyczne oraz część praktyczną).

2. W tej cenie Organizator zapewnia dwa noclegi w pokojach czteroosobowych
w terminie 10-12.09.2021, dwa śniadania (11-12.09.2021), dwa obiady
(11-12.09.2021) i ognisko/kolację (11.09.2021). Dojazd na miejsce odbywania się
warsztatów i jego koszty leżą po stronie Uczestnika.

3. Rezerwacja miejsca na warsztatach odbywa się poprzez dokonanie wpłaty pełnej
kwoty na numer konta Fundacji Polska Górom! 95 1600 1462 1891 0521 6000 0001
w ciągu 3 dni po złożeniu zgłoszenia drogą mailową. W tytule przelewu należy
wpisać: termin warsztatów, imię i nazwisko Uczestnika, telefon i adres e-mail.

4. W przypadku rezygnacji zgłoszonej przez Uczestnika na 5 dni roboczych przed
planowanym terminem rozpoczęcia warsztatów zwracane jest 50% opłaty za
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Warsztaty. Wpłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji zgłoszonej w dniu
rozpoczęcia Warsztatów.

5. Zgłoszenie na warsztaty równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.
6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.06.2021r.
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